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 دانشکده داروسازی

 حرفه ای دکتریدوره 

 

 درس:اطالعات 

 بیوتکنولوژی دارویی درس: عنوان

  کد درس:

 نظری واحد 3 :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر محمدعلی فرامرزینام مسؤول درس: 

 مدرسان: دکتر احمدرضا شاهوردی/ دکتر محمدعلی فرامرزیمدرس/ 

 ندارد: زمان/ همنیازپیش

 1400-1401نوبت دوم  تحصیلی:نیمسال 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، گروه بیوتکنولوژی دارویی محل کار:

 021-66954712 تلفن تماس:

 faramarz@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           
 واحد عملی( 1واحد نظری،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر:  1
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 :درس یکل فیتوص

 کشت و غذایی مواد مختلف، تجهیزات، معرفی، کاربردهای تاریخچه،در این درس فراگیران با مفاهیم و مطالب مربوط به بیوتکنولوژی دارویی شامل 

 نوترکیب، تولید های فرآورده ها، تولید بیوتیک آنتی صنعتی، تولید تولیدات در ها میکروارگانیسم درمانی، جستجوی های بادی آنتی میکروارگانیسم ها، تولید

 آشناخواهندشد. محصوالت سازی خالص های ها و همچنین روش آنزیم کاربرد و صنعتی

 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 بیوتکنولوژی داروییآشنایی فراگیران با مفاهیم مربوط به 

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 دارویی را بداند. بیوتکنولوژی مختلف کاربردهای و معرفی تاریخچه، -

 میکروارگانیسم ها را بشناسد. کشت و غذایی مواد تجهیزات، -

 درمانی آشنا شود. های بادی آنتی با مفاهیم مرتبط با تولید -

 صنعتی را فراگیرد. تولیدات در ها میکروارگانیسم مطالب مربوط به جستجوی -

 ها آشنا شود. بیوتیک آنتی با مفاهیم مربوط به تولید -

 نوترکیب را فراگیرد. های فرآورده روش های تولید -

 ها آشنا شود. آنزیم کاربرد و صنعتی با مفاهیم تولید -

 بیوتکنولوژی را بیاموزد. در محصوالت سازی خالص های روش -
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 :یادگیری -یاددهی هایروش

 و پاسخ، کوئیز،  سخنرانی تعاملی )پرسش

 بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

 در صورت ادامه شرایط ) آموزش مجازی

 (پاندمی کووید در کشور

استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس  

 توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 

 :درس میتقو

 دارویی : بیوتکنولوژینام درس

 : دکتر محمدعلی فرامرزیمسئول درس

کالس 

 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تکلیف

چند 

رسانه 

 ای

جزوه 

و 

فایل 

 متنی

پادک اسالید

 ست

   *    

 

*  

 

دکتر  16/11/1400

 شاهوردی

تاریخچه، معرفی و 

کاربردهای مختلف 

 بیوتکنولوژی دارویی

1 

دکتر  23/11/1400  *    *   

 شاهوردی

غذایی و تجهیزات، مواد 

ها کشت میکروارگانیسم

(1) 

2 

دکتر  30/11/1400  *    *   

 شاهوردی

تجهیزات، مواد غذایی و 

ها کشت میکروارگانیسم

(2) 

3 

دکتر  7/12/1400  *    *   

 شاهوردی

تولید آنتی بادی های 

 (1) درمانی

4 

دکتر  14/12/1400  *    *   

 شاهوردی

تولید آنتی بادی های 

 (2درمانی )

5 

دکتر  21/12/1400  *    *   

 شاهوردی

تولید آنتی بادی های 

 (3درمانی )

6 

دکتر  28/12/1400  *    *   

 شاهوردی

جستجوی 

ها در میکروارگانیسم

 تولیدات صنعتی

7 
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دکتر  20/1/1401  *    *   

 شاهوردی

ها تولید آنتی بیوتیک

(1) 

8 

دکتر  27/1/1401  *    *   

 شاهوردی

ها بیوتیک تولید آنتی

(2) 

9 

دکتر  3/2/1401  *    *   

 فرامرزی

های تولید فرآورده

 (1نوترکیب )

10 

دکتر  10/2/1401  *    *   

 فرامرزی

های تولید فرآورده

 (2نوترکیب )

11 

دکتر  17/2/1401  *    *   

 فرامرزی

های تولید فرآورده

 (3نوترکیب )

12 

دکتر  24/2/1401  *    *   

 فرامرزی

تولید صنعتی و کاربرد 

 (1آنزیم ها )

13 

دکتر  31/2/1401  *    *   

 فرامرزی

تولید صنعتی و کاربرد 

 (2آنزیم ها )

14 

دکتر  7/3/1401  *    *   

 فرامرزی

سازی های خالصروش

محصوالت در 

 (1بیوتکنولوژی )

15 

دکتر  14/3/1401  *    *   

 فرامرزی

سازی های خالصروش

محصوالت در 

 (2بیوتکنولوژی )

16 

دکتر  21/3/1401  *    *   

 فرامرزی

سازی های خالصروش

محصوالت در 

 (3بیوتکنولوژی )

17 

 

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 
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  دانشجو:  یابیارز روش

 

 : بیوتکنولوژی دارویینام درس

 . نمرهزمآ

 : دکتر محمدعلی فرامرزینام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

 سهم نمره - - - - - - - - نمره 18 - نمره 2

زمان            

 برگزاری

نوع            

 برگزاری 

 توضیحات:

بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. )مواردی چون نمره آزمون، حضور و غیاب در کالسهای آنالین، تکالیف و سایر  ها و بارم مالكلطفا 

  فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 
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  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

  :کتب( الف      

 الساداتی( شجاع صنعتی )دکتر بیوتکنولوژی( 1

 زاده( ملک فریدون )دکتر میکروبی ( بیوتکنولوژی2

 در هر جلسه برحسب انتخاب استاد :مقاالت( ب      

 برحسب انتخاب استاد در هر جلسه :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      

 ( بیوتکنولوژی و کاربردهای آن در داروسازی )دکتر فرامرزی و همکاران(1

 همکاران()دکتر فرامرزی و  ( اصول خالص سازی پروتئین ها2

3) Pharmaceutical Biotechnology (Gary Walsh) 

4) Modern Industrial Microbiology and Biotechnology (Nduka Okafor) 

5) Handbook of Downstream Processing (E. Goldberg) 

6) Protein Purification Methods (E.L.V. Haris and S. Angal) 

 


